
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE L’AMPOLLA

L'Ampolla, l'escenari elegit pel Departament de Territori per a fer l'acte d'entrega de les 
banderes blaves del 2021 als ports esportius.
El molt honorable vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, va aprofitar 
l'ocasió per fer una visita institucional a l'Ajuntament interessant-se pel nostre poble i per la 
situació del Delta de l’Ebre.
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Camino molts dies per la vora del mar, em creuo cada 
vegada amb gent del poble i d'altres de fora. Els que 
som del poble ens saludem amb alegria i com no amb 
una mica d'orgull. Podem caminar des de Cap-Roig a la 
bassa de les Olles satisfets del que som, del que és i com 
és el nostre poble. Ens creuem i respectem la distància a 
causa de la pandèmia. Tinc el convenciment i la certesa 
que la gran majoria ens hem vacunat i tenim prou cura 
per evitar transmetre la infecció. Tota precaució és poca, 
sabem que encara que preguem precaucions i tinguem 
cura, alguns s'infectaran. Aquesta pandèmia és així. Que 
ningú doni culpa a ningú, la culpa és del virus, no de la 
gent. Diguin el que diguin, la gent ha estat majoritària-
ment responsable. Molt responsable. Jo em sento orgullós 
dels meus veïns i amics.

Voldria donar-vos les gràcies a tots aquells a qui ningú 
els hi donarà. Als que cada dia han obert establiments, 
bars, botigues, supermercats i m'han servit amb mascare-
ta, però amb un somriure de benvinguda als ulls. Gràcies 
a les farmacèutiques (personal sanitari) que han obert la 
farmàcia i ens han atès personalment i no només per telè-
fon o e-mail. Gràcies a tots aquells que han fet que no ens 
sentim tan abandonats com de vegades hem estat.

Gràcies als joves. Sí!!! Gràcies a aquests joves que tan-
tes vegades han estat titllats d'irresponsables per part 
d'aquells que havien d'haver-los protegit i facilitat viure la 
seva joventut amb plenitud, amb joia de viure. Els joves 
i nens són el sector més "essencial" del nostre futur, les 
administracions públiques i sanitàries teníem i tenim l'obli-
gació de facilitar les seves activitats socials, regular i fer 

possible el seu oci, com han facilitat la continuïtat de la 
lliga de futbol i de "sectors essencials". Facilitar i regular 
els llocs on fer oci (també nocturn) amb una reglamentació 
precisa i segura, amb tests de detecció ràpida a l'entra-
da, amb app de control, amb aforament i ventilació re-
gulada. Facilitar la vacunació dels joves al mateix poble. 
Podem i devem tenir oberta la restauració i les activitats 
econòmiques i al mateix temps podíem i devíem facilitar 
la socialització i l'oci dels joves i no deixar que l'única 
possibilitat de trobada siguin els botellots i les trobades 
clandestines i, a sobre, etiquetar-los d'esbojarrats... Els 
nostres joves han estat més d'un any controlant hormones 
i energies i ho han fet a pesar de l'abandó i la manca 
de mesures específiques per a ells. Gràcies per la vostra 
responsabilitat i perdó per la part que em toqui, per no 
tenir prou en compte les vostres necessitats. Sou el futur.

Gràcies a la gent gran, a aquells amb dificultats per uti-
litzar les noves tecnologies, aquells que els hi costa con-
nectar o no poden connectar "on line", aquells malalts i 
crònics que no han pogut accedir directament al sistema 
sanitari, aquells (i en són molts) que han estat i s'han sentit 
sols i abandonats amb les portes tancades enfront de les 
dificultats i la por a les malalties. Gràcies per la paciència 
i la responsabilitat. Perdó per la part em toca, perdó per 
no haver fet tot el que hagués estat possible, perdó per 
aquest sistema que abans es protegeix a ell que a la gent 
que el paga i el fa possible. Perdó de tot cor i gràcies 
infinites. No us ho mereixíeu.

Gràcies, veïns i veïnes per la gran lliçó de serenitat i res-
ponsabilitat. Gràcies, amics. A reveure.

Gràcies i perdó 
Francesc Sancho

Foto: Maria José Casao
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Ple de l’Ajuntament 27 de 
Maig de 2021.
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT  
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto  
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES 
ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DE 11-03-2021 
I 29-03-2021.
Es dóna compte dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 
11-3-2021 i 29-3-2021, obrants a l’expedient, i trameses als Srs. 
Regidors, juntament amb la convocatòria del ple. L’alcalde, d’antuvi, 
demana disculpes per no haver-se adjuntat els àudios corresponents.   

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 1:30 al 3:55.

Se sotmeten a votació els esborranys de les actes dels plens dels 
dies 11-3-2021 i 29-3-2021 que s'aproven per 8 vots a favor 
dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i Ciutadans de L'Ampolla 
i 3 vots en contra del grup municipal d'ERC.

2.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES EN 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 11-03-2021.
Respostes de l’Alcaldia i intervencions dels diversos GG.MM., 
d'acord amb l'enregistrament del minut 4:15 a 24:06.

3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
NÚM. 2021-0091 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 4 DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. alcalde dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia, núm. 
91/2021, d'aprovació de la modificació de crèdit número 4 
i que es transcriu, íntegrament, tot seguit:

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PREVISIÓ

75080 PUOSC 2020-2024 30.857,75 €

TOTAL 30.857,75 €

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 24:15 a 25:56.

El plenari en queda assabentat.

4. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFI-
CACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT, MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDI-
NARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'aprovació inicial, 
obrant a l'expedient, de la modificació de crèdits número 5.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit per al pressupost del present exercici, per import de 
189.929,92 €.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit 
del seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 26:11 al 
37:50.

Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de la mo-
dificació número 5 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
per al pressupost del present exercici, que s'aprova per 10 vots 
dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i ERC i 1 abstenció del 
grup municipal de C's. 

5. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD  DE LA 
JUNTA DE GOVERN DE DATA 29-03-2021, D’APRO-
VACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
L’AMPOLLA 
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'acord, obrant a 
l'expedient, de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Lo-
cal, adoptat en sessió de 29-3-2021, pel qual es va aprovar el 
conveni de col.laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de l’Ampolla i  l’Agència 
Tributària de Catalunya en matèria tributària, segons document 
que consta a l’expedient.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 38:31 al 43:45.

Se sotmet a votació la proposta de ratificació de l'acord de la 
Junta de Govern Local de 29-3-2021, d'aprovació del conveni 
de col.laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya, la qual 
s'aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla 
i Ciutadans de L'Ampolla i 3 vots en contra del grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT 
DE COMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A EXERCIR ACTIVITATS 
PRIVADES SOL·LICITADA PER GERARD S.B.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de reconeixement 
de compatibilitat, obrant a l'expedient, per a l'exercici d'activitat 
privada, sol.licitada pel Sr. G.S.B.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Reconèixer a Gerard S.B. la compatibilitat amb l'exercici de 
l'activitat d’entrenador personal en l’àmbit privat, per entendre 
que no li afecta cap de les circumstàncies que fan incompatible 
l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 
12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats 
del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
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Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 45:01 al 46:52.

Se sotmet a votació la proposta de reconeixement de la com-
patibilitat per a l'exercici d'activitat privada, sol.licitada pel Sr. 
Gerard S.B., la qual s'aprova per 7 vots a favor del grup muni-
cipal de Junts per L'Ampolla; 1 vot en contra del grup municipals 
de Ciutadans de L'Ampolla i 3 abstencions del grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT 
DE COMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A EXERCIR ACTIVITATS 
PRIVADES SOL·LICITADA PER JOAN G.G.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de reconeixement 
de compatibilitat, obrant a l'expedient, per a l'exercici d'activitat 
privada, sol.licitada pel Sr. Joan G.G.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Reconèixer a Joan G.G. la compatibilitat amb l'exercici de l'ac-
tivitat d’enginyer tècnic en l’àmbit privat, per entendre que no li 
afecta cap de les circumstàncies que fan incompatible l'exercici 
d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal 
al Servei de les Administracions Públiques.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 47:12 al 48:10.

Se sotmet a votació la proposta de reconeixement de la compatibilitat 
per a l'exercici d'activitat privada, sol.licitada pel Sr. Joan G.G., més 
amunt transcrita, la qual s'aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. 
de Junts per L'Ampolla i Ciutadans de L'Ampolla i 3 abstencions del 
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
 
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DELS 
ESPECTACLES TAURINS PER A LES FESTES DE SANT 
JOAN i VERGE DEL CARME 2021.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'aprovació, obrant a 
l'expedient, del calendari dels espectacles taurins per a les festes 
de Sant Joan i Verge del Carme de 2021.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 48:32 al 54:48.

Se sotmet a votació la proposta d'aprovació del calendari dels 
espectacles taurins per a les festes de Sant Joan i Verge del Carme 
de 2021, la qual s'aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. de 
Junts per L'Ampolla i Ciutadans de L'Ampolla i 3 vots en contra del 
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

9.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE 
L’ALCALDIA NÚM. 2021-0027 REFERENT AL RECURS 
ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA 
EL PLEC DE CLÀUSULES DE L'EXPEDIENT DE CONTRAC-
TACIÓ G2117/2021.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de ratificació de la 
Resolució de l'Alcaldia número 27/2021, referent al recurs especial 
en matèria de contractació.

Es proposta al Ple:

Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2021-0027 referent al recurs 
especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules de 

l'expedient de contractació G2117/2021."

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 55:21 al 58:51.

Se sotmet a votació la proposta de ratificació de la Resolució de 
l'Alcaldia número 27/2021, la qual s'aprova per 7 vots a favor 
del grup municipal de Junts per L'Ampolla i 3 abstencions dels 
GG.MM. d'ERC i C's.

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTS PER CATALUNYA  EN DEFENSA DELS MUNICIPIS 
AFECTATS PER LA MINVA D’INGRESSOS QUE SUPOSA 
DEIXAR DE COBRAR L’IBI PER FINALITZACIÓ DE LES 
CONCESSIONS DE L’AUTOPISTA AP-7.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta d'acord en defensa 
dels municipis afectats per la finalització de les concessions de 
l'autopista AP-7 i la Sra. Meritxell Faiges llegeix el text.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Ampolla que adopti els 
següents acords:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a 
presentar i aprovar una proposta que reculli les reivindicacions 
financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat. com a garant de la suficiència 
financera del món local a crear un fons de cooperació extraordi-
nari incondicionat per als ens locals, compensatori de la minva 
d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització de 
les concessions de l’autopista AP-7.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu 
vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 59:22 al 1:09:13.

Se sotmet a votació la proposta d'acord en defensa dels municipis 
afectats per la finalització de les concessions de l'autopista AP-7, la 
qual s'aprova per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla 
i Ciutadans de L'Ampolla i 3 en contra del grup municipal d'ERC.

Ple de l’Ajuntament 10 de 
Juny de 2021.
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT  
Francesc Arasa Pascual

SRS. REGIDORS:
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto  
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Fco. Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR
Jordi Monrós Garate
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1.- DONAR COMPTE DEL DECRETS DE L’ALCALDIA DEL 
2021 DEL NÚM. 2021/35 AL 2021/97. 
Es dóna compte de la relació de Resolucions de l'Alcaldia, del 
número 35 al 97, totes dues incloses.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT D’ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, 
d'aprovació inicial del Reglament d'ús de les instal.lacions municipals.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
Aprovar inicialment el Reglament d’ús de les instal·lacions i equi-
paments municipals, que s'adjunta en l'annex I de la proposta.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del seu 
vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 0:53 al 7:14.

Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial del Reglament 
d'ús de les instal.lacions municipals, que s'aprova per 8 vots a favor 
dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i Ciutadans de L'Ampolla i 3 
abstencions del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

3.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 42 REGULADORA DE LA TAXA PER A 
LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS. 
El Sr. Rafel Tomàs dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, 
d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
la utilitació d'instal.lacions i equipaments municipals.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Aprovar inicialment de l'Ordenança Fiscal núm. 42 reguladora de 
la taxa per a la utilització d’instal·lacions i equipaments municipals.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 7:47 al 17:44.

Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de l'ordenan-
ça fiscal reguladora de la taxa per la utilització d'instal.lacions i 
equipaments municipals, que s'aprova per 7 vots a favor del grup 
municipal de Junts per L'Ampolla i 4 abstencions dels GG.MM. 
d'Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans de L'Ampolla.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICA-
CIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA.
El Sr. alcalde dóna compte de la proposta de modificació de la 
plantilla orgànica de personal.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal d’aquesta 
Corporació consistent en la creació d'una plaça de policial local, 
grup C2 i amortització d'una plaça de vigilant, grup C2, amb el 
mateix complement de destí i específic.

Intervencions dels diversos GG.MM., per explicar el sentit del 
seu vot, d'acord amb l'enregistrament del minut 18:05 al 20:13.

Se sotmet a votació la proposta d'aprovació inicial de la modificació 
de la plantilla orgànica de personal de l'Ajuntament, que s'aprova 
per 8 vots a favor dels GG.MM. de Junts per L'Ampolla i Ciuta-
dans de L'Ampolla i 3 abstencions del grup municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya.

5. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
Pren la paraula l’alcalde i, en aplicació del Reglament d’Organit-
zació i Funcionament i donant contesta a una pregunta formulada 
pel regidor Sr. Castanyeda Ramos, pregunta si algú dels assistents 
vol formular una moció. No presentar-se cap, es continua amb el 
punt de l’ordre del dia.

Respecte a les preguntes, l’alcalde també llegeix la regulació que 
de les mateixes fa el reglament abans esmentat en quan a la seva 
presentació i contesta, i dóna la paraula als regidors.

Junta de Govern 20 de Maig 
2021
DESPATX OFICIAL.

Consell Comarcal del Baix Ebre.

Trameten resolució del President del Consell Comarcal del Baix 
Ebre per la que autoritzen a NOVA DEVIMAR S.L. l’abocament 
de les aigües residuals generades per l’activitat a la xarxa de 
clavegueram de l’Ampolla.

Departament d’interior.
Serveis Territorials.

Trameten la comunicació d’inici d’expedient sancionador a Pedro 
Fumadó, titular de la ramaderia Les Olles per organitzar un es-
pectacle tradicional amb bous consistent en uns bous a la plaça 
dintre de la Ramaderia Les Olles.

INSTÀNCIES I PETICIONS.  

G903/2021. Juan Lorenzo B.P.
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda: 

Concedir al Sr. Juan Lorenzo B.P. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor 
de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible. 

Llicència ús privatiu de plaça de pàrking al Barranc 
de Cervera.

La Junta de Govern, acorda: 

Concedir Llicència Municipal d’ús privatiu de la plaça núm. 20 
1ra planta del pàrking del Barranc de Cervera, a Walter Kim G.M

G919/2021.  Club Gimnàstica Rítmica.

La Junta de Govern, acorda: 

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada a la zona 
del centre de l’esmentada plaça González el dia 2 d’abril de 
2021 de les 09:00 h a les 21:00 h per tal de fer difusió i recollir 
donatius per a l’Associació. 

G501/2021. Frankfurt Tere

Donat compte a la Junta de la instància presentada per la Sra. Eva 
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Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’ener-
gia elèctrica dels punts de subministrament (CUPS) de titu-
laritat de l’ajuntament de l’Ampolla, ordenats per lot, que 
s’inclouen al contracte.

Junta de Govern 31 de Maig  
2021
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G961/2021. Eduard Ll.B. i Sandra del H.C. 
Ajut “xec nadó”

La Junta de Govern, acorda: 

Concedir a Eduard Ll.B. i Sandra del H.C. l’ajut únic de 
150,00 € en concepte de “xec nadó” pel naixement de la 
seva filla Greta.

G964/2021. Club Gimnàstica Rítmica l’Ampolla.
Ús instal·lacions esportives per festival.

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar al Club Gimnàstica rítmica l’Ampolla l’ús de les instal·laci-
ons esportives el proper dia 18 de juny de 2021 de les 19:00 a 
les 21:00 hores per portar a terme el festival final de temporada, 
així com facilitar-los el diferents elements materials sol·licitats.

G1018/2021. Jesús C.M. i Martina C.G. 
Ajut “xec nadó”. 

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a Jesús C.M. i Martina C.G. l’ajut únic de 150,00 € 
en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill Hugo.

G1019/2021. Francisca M.M. 
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda:

Concedir a la Sra. Francisca M.M. la targeta d’aparcament per 
a persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor 
de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 92/2021. Rebeca Sandra B.G. Concedida

Expt. 93/2021. Purificación A.M. Concedida

Expt. 94/2021. Víctor C.A. Concedida

Expt. 95/2021. Rafael R.M. Concedida

Expt. 96/2021. Vicente Q.G. Concedida

Expt. 97/2021. Rivera Aldina S.L. Concedida

Expt. 104/2021. holaFIBRA TELECOM S.L. Concedida

Reguera, presidenta del Club Gimnàstica Rítmica de l’Ampolla, 
on comuniquen els dies, que durant el mesos d’estiu, juliol i agost, 
faran ús de les instal•lacions esportives:

- Juliol (tot el mes) 
Dilluns, dimecres i divendres de les 9:00 h fins les 14:00 h.
Dimarts i dijous de les 9:00 h fins a les 15:00 h
- Agost (del 9 al 27 d’agost)
Dilluns, dimecres i divendres de les 9:00 h fins les 14:00 h.
Dimarts i dijous de les 9:00 h fins a les 15:00 h

La Junta de Govern, acorda: 

Donar-se per assabentada dels horaris i dies de l’ús de les ins-
tal•lacions esportives per part del Club de Gimnàstica Rítmica 
de l’Ampolla.

G718/2021. Daniel T.R.
Sol•licitud per fer música.

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Lo Típic del Mediterrani SL, titular del bar – restaurant 
situat als baixos de l’immoble del carrer Banys, núm. 4 per fer 
música durant l’hora del vermut de les 11:00 h fins a les 14:30 
h el dia 29 de maig de 2021.

G928/2021. Olga J.R..

Queixa per pujades i baixades de llum.

La Junta de Govern, acorda:

Comunicar-li que es donarà trasllat del seu escrit al Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Indústria)  
als efectes procedents.

ASSUMPTES ECONÒMIC

G802/2021. Aprovació, si escau, de l’estudi de retri-
bució presentat per Gestagua corresponent a l’any 
2020 de la concessió dels serveis d’abastament i 
sanejament de l’Ampolla i Cap Roig.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l’estudi de retribució presentat per Gestagua dels serveis 
d’abastament i d’aigües i clavegueram de l’Ampolla i Cap roig de 
l’any 2020, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 88.511,24 €. 

ALTRES 

G851/2021. Proposta d’acord de  l’Ajuntament de 
l’Ampolla d’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb desti-
nació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).

La Junta de Govern, acorda: 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ampolla al contracte 2019.03-D1 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destina-
ció a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una dura-
da de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que 
es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun. 
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ASSUMPTES ECONÒMIC

G562/2021. Obres del “Projecte millora vialitat”
Adjudicació

L'objecte és la millora de la vialitat del:
Tram Camí del Roquer fins Camarles
Tram N340 fins Camí del Roquer
Trams Carrer Barranc St. Pere
Carretera Cap Roig

La Junta de Govern, acorda:

Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres incloses en el 
“Projecte millora vialitat" , a l'empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS 
S.L.U, amb NIF B25303611, per import de 222.253,33 €, IVA 
inclòs, amb el desglossament següent: 183.680,44 €, pressupost 
net, i 38.572,89 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit 
(IVA) al tipus del 21 per 100, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives i tècniques aprovats.

 Nomenar director facultatiu de l'obra i coordinador de seguretat 
i salut al Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.

ALTRES

G972/2021.  Aprovació inicial, si escau, del “Projecte 
parc infantil inclusiu”.

La Junta de Govern, acorda: 

Aprovar inicialment el projecte tècnic “Projecte parc infantil inclu-
siu” a la plaça Mossèn Francisco de l’Ampolla i obrir un termini 
d’informació pública de trenta dies, mitjançant anunci inserit al 
BOP i al web de l’Ajuntament, durant els quals, es pot examinar 
i formular-hi les al·legacions pertinents.

Expedient:  11/2021 
Sol·licitant:  Costal del Sol Touristik Investments s.l.
Activitat:  Hotel
Tramitació:  Comunicació per canvi de titularitat

La Junta de Govern, acorda:

Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de l’Ampolla 
es dona per assabentada que amb efectes de 31 de maig de 
2021, Costal del Sol Touristik Investments S.L, ha començat a exer-
cir legítimament al seu nom, l’activitat d’hotel queda classificada 
amb codi 5510, Activitats d’Hotels i allotjaments similars, activitat 
sotmesa a comunicació amb Projecte tècnic + certificat tècnic, al 
carrer Marinada s/n de l’Ampolla, en virtut de la comunicació 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local.

G1016/2021. Aprovació, si escau, del conveni de 
col·laboració entre l’Institut Els Alfacs i l’Ajuntament de 
l’Ampolla per a la realització de pràctiques d’activitats  
de gestió administrativa en l’àmbit de turisme a portar 
a terme a l’Oficina municipal de Turisme l’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Institut 
Els Alfacs i l’Ajuntament de l’Ampolla per a la realització de pràc-
tiques per l’estudi de gestió administrativa en l’àmbit de turisme.

G866/20201. Aprovació, si escau, del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de l’Ampolla i el 
Club Futbol L’Ampolla.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de l’Ampolla i el Club Futbol L’Ampolla per a la temporada 
des del abril 2021 fins al desembre del 2021, d’acord amb el 
document que consta a l’expedient.
L’Ajuntament de Wl’Ampolla ha previst en el pressupost 2021 
una subvenció nominativa, amb una aportació de 26.000 €.

Junta de Govern 7 de Juny 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.  

G1105/2021. Daniel C.M. 
Autorització per fer música a la terrassa del local. 

La Junta de Govern, acorda: 

Autoritzar a Daniel C.M. per fer música instrumental (òrgan, piano) 
a la terrassa del seu establiment “Blaumar” la nit de l’11 de juny 
de 2021 de les 21:00 h fins a les 00:00 h., amb condicionants.

G1110/2021. Club Nàutic l’Ampolla. 
Ús instal·lacions. 

La Junta de Govern, acorda: 

Autoritzar al Club Nàutic L’Ampolla per a utilitzar l’antic pavelló 
poliesportiu per a dur a terme les Assemblees esmentades així 
com facilitar-los el material sol·licitat. 

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt.031/2021. Edistribución Redes Digitales S.L. 
Concedida
Obra: Reforma tecnològica del CT XD430 per instal·lació 
de noves cel·les SF6
Emplaçament: Av. L’Ampolla, núm. 8.

Expt.107/2021. Eléctrica del Ebro S.A. Concedida
Obra: Estesa de línia subterrània per un nou submi-
nistrament al carrer Montsià.
Emplaçament: Carrer Montsià núm. 40.

ASSUMPTES ECONÒMIC

G1060/2021. Acord contracte obres: formació de 
lloses de formigó armades

La Junta de Govern,  acorda:

Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs formació 
lloses de formigó armades, a Félix F.M. l'execució del qual, es 
farà d'acord amb les següents condicions:

Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.

El preu del contracte es fixa en 850,00 € i 178,50 € d'IVA.
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G1094/2021. Club Futbol Sala L’Ampolla. 
Subvenció.

CONCEDIR  al Club de Futbol Sala L’Ampolla una subvenció de 
5.000,00 € per l’activitat anual esportiva de futbol sala al poble, 
d’acord amb el pressupost d’ingressos i despeses previst per a l’activitat.

G1102/2021. Mario Pons Múria. 
Subvenció.

La Junta de Govern acorda:

Concedir al Sr. Mario Pons Múria una subvenció de 3.000,00 
€ per a sufragar el cost  de la millora i reforma del llargmetratge 
documental “El Espill”.

ALTRES

G1072/2021.  Aprovació de convocatòria i bases de 
selecció per la creació d’una borsa de treball per a co-
brir les places de consergeria de la piscina municipal.

La Junta de Govern,  acorda:

Aprovar la convocatòria i les bases reguladores de la convocatò-
ria per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir les pla-
ces de conserges de la piscina municipal de l’Ampolla, en règim 
laboral temporal, amb modalitat contractual de contracte d’obra 
o servei determinat mentre duri el servei, i 55 % de la jornada..

G1096/2021.  Aprovació conveni marc de col·labo-
ració per al desenvolupament del projecte “boies de 
filtració de microplàstics marins”, entre l’ajuntament 
d’Altafulla, l’Ajuntament de l’Ampolla, l’Institut Ram-
bla Prim i l’Institut Escola del treball de Barcelona, i la 
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 

La Junta de Govern,  acorda:

Aprovar el conveni marc de col·laboració per al desenvolupa-
ment del projecte “boies de filtració de microplàstics marins”, 
entre l’Ajuntament d’Altafulla, l’Ajuntament de l’Ampolla, l’Institut 
Rambla Prim i l’Institut Escola del treball de Barcelona, i la Fun-
dació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), segons docu-
ment que consta a l’expedient.

Junta de Govern 15 de Juny 2021
DESPATX OFICIAL.

Departament de Territori i sostenibilitat.

Trameten notificació de l’acord pel qual es rectifica l’acord sobre 
la viabilitat de l’emplaçament del Projecte del Parc eòlic Vandellòs 
II , pel qual emeten informe desfavorable.

La Junta se’n dona per assabentada.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G527/2021. Mª Pilar A.Z.
Permís per instal·lar una caseta de venda de pirotècnia.

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a la Sra. Pilar A.Z. per instal·lar una caseta de venda 
de pirotècnia al pàrquing municipal de l’Av. Generalitat.

G1052/2021. Comunitat Propietaris la Vela.
Gual.

La Junta de Govern acorda: 

Autoritzar a la Comunitat Propietaris La Vela per a la col·locació d’un 
gual permanent per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble 
ubicat carrer Salvador Espriu núm. 9  de l’Ampolla.

G1112/2021. Juan Carlos B.C.
Gual.

La Junta de Govern acorda: 

Autoritzar a Juan Carlos B.C. per a la col·locació d’un gual per-
manent per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat 
carrer Salvador Espriu núm. 7  de l’Ampolla.

G1175/2021. Mª Carmen R.G.
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al Sra. Mª Carmen R.G. la targeta d’aparcament per 
a persones amb disminució en la modalitat de titular conductor 
de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 198/2020. Endesa Eléctrica del Ebro SAU. 
Concedida  
Obra: Substitució de suport metàl·lic de la xarxa de 
BT a 400 V del CT Ebro075 “Vascos”

Expt. 101/2021. Pau M.R. Concedida

Expt. 117/2021. Eléctrica del Ebro S.A. Concedida
Obra: Reforma tecnològica del CT XD430 per instal-
lació de noves cel·les SF6
Emplaçament: Av. L’Ampolla, núm. 8.

G73/2021. Projecte urbanització d’un tram del 
carrer Lliri de mar.
Assumpte: Document de compromís de construcció 
d’una tanca a la façana que dona sobre el carrer Lliri 
de Mar de la finca amb adreça carrer Acantilats,  núm 7 

La Junta de Govern, acorda:

Donar la conformitat al l document redactat pel tècnic director de 
l’execució de l’obra en relació al Compromís de construcció d’una 
tanca a la façana que dona sobre el carrer Lliri de mar de la finca 
amb adreça carrer Acantilats, núm. 7 de l’Ampolla.



ASSUMPTES ECONÒMIC

G1182/2021. CARITAS L’AMPOLLA.
Ajut humanitari.

La Junta de Govern, acorda:

Primer.- Concedir a Càritas L’Ampolla l’ajut econòmic de 2.000,00 
€ que han sol·licitat.

Segon.- Comunicar-los que hauran de justificar davant de l’Ajun-
tament la destinació dels recursos que se’ls ha concedit.  

G1182/2021. Parròquia Sant Joan Baptista.
Ajut humanitari.

La Junta de Govern,  acorda:

Concedir al  Consell Parroquial Sant Joan Baptista una aportació 
de 300,00 €.

ALTRES

G1769/2020. Aprovació, si escau, de la convocatò-
ria i les bases que han de regir el procés selectiu, per 
la constitució d’una borsa de treball per a la provi-
sió possibles baixes del cos de vigilants municipals 
de la plantilla de personal de l’Ajuntament de l’Am-
polla, pel procediment de concurs per torn lliure.

La Junta de Govern,  acorda:

Aprovar la convocatòria i les Bases reguladores de les proves se-
lectives per la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de 
possibles baixes del cos de Vigilants Municipals de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de l’Ampolla, pel procediment de concurs.

G1096/2021.  Aprovació conveni  per a la concessió 
directa d’una subvenció al Sr. Guillem Comí Gallimó 
per a la impressió, la promoció i la difusió cultural. 

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar el conveni per a la concessió directa d’una subvenció 
al Sr. Guillem Comí Gallimó per a la impressió, la promoció i la 
difusió cultural, segons document que consta a l’expedient.

Junta de 28 de Juny 2021
Abans de començar la sessió, el Sr. Alcalde felicita al regidor de festes 
Sr. Lluís Cabrera i a la Comissió de festes per l’organització de les 
Festes de Sant Joan, i la capacitat d’imaginació, adaptació i innovació.

DESPATX OFICIAL.

Ajuntament de Deltebre.

Trameten acord de la junta de govern del dia 15 de juny de 2021 
en relació a l’adjudicació de la contractació administrativa de 
serveis de producció de comunicació audiovisual per mig de la 
cooperació horitzontal dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume 
d’enveja, Camarles i L’Ampolla.

La Junta se’n dona per assabentada.

INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1235/2021. Henrik V.L.
Gual

La Junta de Govern acorda: 

Autoritzar a Henrik V.L. per a la col·locació d’un gual permanent 
per a l’entrada i sortida de vehicles a l’immoble ubicat a l’Av. Cap 
Roig, núm. 35 de l’Ampolla.

La Junta de Govern acorda: 

Concedir a Elisabet R.T. i Francisco Javier T.A. l’ajut únic de 150,00 
€ en concepte de “xec nadó” pel naixement del seu fill Leo.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 98/2021. Philippe C. Concedida

Expt. 99/2021. Rosario P.V. Concedida

Expt. 100/2021. Bernadette P. Denegada

Expt. 100/2021. Carlos B.A. Denegada

Expt. 105/2021. Edistribución Redes Digitales SLU. 
Concedida 
Obra: Estesa de línia aèria de baixa tensió per a 
nou subministrament, al polígon 155)

Expt. 108/2021. Comunitat Propietaris Sol i Mar. 
Concedida

Expt. 109/2021. Àlex Ll.G. Concedida

Expt. 110/2021. Maria del Carmen E.C. Concedida

Expt. 111/2021. Joan P.Ll. Concedida

Expt. 112/2021. Sònia M.C. Concedida

Expt. 114/2021. Clàudia M. Ajornada

Expt. 115/2021. Lluís A.L. Concedida

Expt. 124/2021. Eléctrica del Ebro S.A. Concedida
Obra: Nou subministrament al carrer Vista Alegre.

G 1246/2021. Projecte planta fotovoltaica de 40,5kWp 
per autoconsum amb compensació d’excedents.

La Junta de Govern acorda:

Aprovar el “Projecte planta fotovoltaica de 40,5kWp per auto-
consum amb compensació d’excedents” a ubicar a la coberta 
de l’edifici de l’ajuntament, amb un pressupost de 39.757,32 €

ASSUMPTES ECONÒMIC

G1285/2021. Club dòmino l’Ampolla.
Subvenció.

La Junta de Govern acorda:

Primer.- Concedir  al Club Dòmino l’Ampolla per a l’activitat de 
XVIIIè Open Sant Joan 2021, una subvenció de  2.300,00 €.
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Segon.- Concedir  al Club Dòmino l’Ampolla per a l’activitat de 
XVIIIè Open Verge del Carme 2021, una subvenció de  400,00 €.

G1286/2021. Societat Unió Cultural de l’Ampolla 
(SUCA). 
Subvenció.

La Junta de Govern acorda:

Concedir a la Societat Unió Cultural de l’Ampolla una subvenció de 
6.000,00 € per a sufragar  les despeses de la 1ra mostra La Suca.

ALTRES

Aprovació de les “Condicions per autoritzacions per a 
la realització de música en viu, ambientació musical i 
actes d’entreteniment en general a les terrasses dels 
bars i restaurants de l’Ampolla durant la temporada 
d’estiu 2021”.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l'autorització per fer música en viu,  ambientació musical i 
actes d’entreteniment en general a les terrasses del municipi vincu-
lades a una activitat de bar o restauració, subjectes al compliment 
de les condicions establertes.

S’atorgaran autoritzacions per a la realització d’aquest tipus 
d’activitats durant el període comprés entre el 23 de juny i el 
30 de setembre de 2021.

Junta de Govern 5 de Juliol 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.  

G1329/2021. Associació Societat Unió Cultural de 
l’Ampolla.
Petició espai al centre d’entitats.

La Junta de Govern acorda:

Estimar la petició de l’Associació Societat Unió Cultural de l’Am-
polla i donar trasllat a la regidora de cultura Meritxell Faiges per 
a què ho gestioni.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 118/2021. Manuel Víctor V.C. Concedida

Expt. 121/2021. Enrique H.F. Concedida

Expt. 122/2021. Antonio C.H. Concedida

Expt. 123/2021. Elvira E.F. Concedida

Expt. 125/2021. Mª Cinta M.D. Concedida

Expt. 126/2021. Teresa Maria C.A. Concedida

Expt. 127/2021. Adela M.A. Concedida

Expt. 116/2021. Nova Devimar S.L.. Ajornada

ASSUMPTES ECONÒMIC

G1327/2021. Acord contracte obres: Escala platja 
c/ Vista alegre i llosa pl. González Isla

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs de reparació 
de paviment Passeig Marítim per manteniment vies públiques, a 
Construccions Sentis Navarro S.L. l'execució del qual, es farà 
d'acord amb les següents condicions:

Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo. 

El preu del contracte es fixa en 1.140,00,- € i 239,40 € d'IVA

ALTRES

G281/2021.Ordre d’execució neteja solars

La Guàrdia Municipal, durant aquest mes de juny de 2021, ha 
realitzat una inspecció dels terrenys del terme municipal de l’Am-
polla, i ha realitzat informe d’aquells solars que es troben en mal 
estat de conservació i no reuneixen les condicions de seguretat, 
salubritat o ornat legalment exigit.

La Junta de Govern acorda:

Iniciar l’expedient per exigir als 57 propietaris dels solars que consten 
al informe, el compliment de les obres de conservació següents: 

Tractament de l’herba, enretirar deixalles existents i transport 
d’aquestes fins a un abocador autoritzat.
Tancament del solar, en el cas que no ho estigui.

Junta de Govern 12 de Juliol 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS.  

G1386/2021. Gemma S.S.
Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

La Junta de Govern, acorda:

Concedir al Sra. Gemma S.S. la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor 
de vehicle. Fer-li constar que la targeta és personal i intransferible.

G1388/2021. Club Gimnàstica Rítmica.
Ús instal·lacions per campus.

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar al Club de Gimnàstica Rítmica a utilitzar les instal·lacions 
del Casal i la piscina municipal per portar a terme les activitats 
del Campus els dies esmentats. Pel que respecta a la contractació 
del socorrista anirà a càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica, ja 
que l’activitat de la piscina municipal finalitza la seva activitat el 
31 d’agost.

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

Expt. 114/2021. Clàudia M. Concedida
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Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa de l’enginyer 
tècnic municipal, Joan Garrido González.

El preu del contracte es fixa en 27.280,00,- € i 5.728,80 € d'IVA.

ALTRES

G1389/2021. Conveni de col·laboració entre la 
Fundació Barcelona Zoo i el Grup de Natura Freixe 
per la cessió de drets d’imatge per la difusió de 
materials educatius i de sensibilització.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona 
Zoo i el Grup de Natura Freixe per la cessió de drets d’imatge 
per la difusió de materials educatius i de sensibilització.

Junta de Govern19 de juliol 2021
INSTÀNCIES I PETICIONS. 

G1420/2021. Progat l’Ampolla. 

La Junta de Govern, acorda:

Autoritzar a Progat l’Ampolla per a posar una parada al carrer 
Rall el dia 25 de julioll de 2021 de les 15:00 h a les 22:00 h 
per tal de fer difusió i recollir donatius per a l’Associació. 

LLICÈNCIES I ASSUMPTES URBANÍSTICS

G40/2021. Eléctrica del Ebro S.A. Concedida.

Obra: Variant de línia al carrer Lliri de Mar 

Expt. 106/2021. DELINTERNET TELECOM, S.L. Concedida.

ASSUMPTES ECONÒMIC

G1421/2021. Club de voleibol Roquetes.
Subvenció

La Junta de Govern acorda:

Concedir al Club Voleibol Roquetes una subvenció de 2.600,00 
€ per a portar a terme el XVI Torneig Mediterrània In Memoriam 
Albert Orduña, d’acord amb el pressupost d’ingressos i despeses 
previst per a l’activitat.

G1434/2021. Fundació Dr. Ferran.
Subvenció.

La Junta de Govern acorda:

Concedir a la Fundació Dr. Ferran l’ajut econòmic de 500,00 €.

Expt. 12/2021. Carlos B.A. Concedida

Expt. 131/2021. Rosa L.L. Concedida

Expt. 122/2021. Ricardo F.E. Concedida

ASSUMPTES ECONÒMIC

Expedient 1353/2021. Proposta d’acord de 
l’Ajuntament de l’Ampolla d’adhesió a l’acord 
marc de subministrament d’uniformitat de poli-
cia local i vestuari de protecció civil a través de 
l’acord marc de l’ACM (exp. 2017.03)

La Junta de Govern, acorda:

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de l’Ampolla a l’Acord 
marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari 
de brigada municipal  amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.03)

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  Crea 
Uniformes SL.

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import 
de 6.001,60 € que s'imputarà, dins del pressupost municipal 
de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 132 22104

G73/2021. Aprovació, si escau, de la certificació 
núm. 1 Projecte “Urbanització d’un tram del carrer 
Lliri de mar”.

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar la certificació d’obra núm. 1 per import de 44.478,33 
€ (Quaranta-quatre mil quatre-cents setanta-vuit mil euros amb 
trenta-tres cèntims), corresponent a les obres realitzades durant el 
mes de juny de 2021.

G2004/2019. Acord contracte obres: Projecte “Nou 
equipament de telecomunicacions i connectivitat amb 
l’ajuntament de xarxa wifi per la zona esportiva”.

En compliment de  la base 30ena d’execució del pressupost al 
tractar-se d’una despesa superior a 10.000,00 € s’han sol·licitat 
3 pressupostos:

Empresa Pressupost base IVA

Telex S.A. 30.286,41 € 6.360,15 €

e-Ports Ample de Banda i Internet S.L. 27.280,00 € 5.728,80 €

La Cala Fibra S.L. 31.830,00 € 6.684,30 €

La Junta de Govern, acorda:

Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs del projecte 
“Nou equipament de telecomunicacions i connectivitat amb l’ajun-
tament de xarxa wifi per la zona esportiva, amb e-Ports Ample 
de Banda i Internet S.L., l'execució del qual, es farà d'acord amb 
les següents condicions:
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La Junta de Govern acorda:

Aprovar l'expedient de contractació menor de treballs de reparació 
punts d’entrada d’aigua per pluja del pàrking municipal, a Cons-
truccions Sentis Navarro S.L. l'execució del qual, es farà d'acord 
amb les següents condicions:

Les obres  es realitzaran sota la direcció facultativa del tècnic 
municipal, Sr. Lluís Rodríguez Pueyo.

El preu del contracte es fixa en 1.328,00,- € i 278,88 € d'IVA.
ALTRES

G1488/2022.
Festes locals 2022

La Junta de Govern acorda:

Primer.- Fixar les dues festes locals de l’Ampolla per al 2022: 

23 de juny i 15 de novembre

G1500/2021.
Contractació subministrament de menús per al men-
jador escolar (Escola Mediterrani) i de la Llar d’infants 
municipal (MARINADA) al municipi de L’Ampolla.

Inici expedient

La Junta de Govern acorda:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació  del subministrament de 
menús per al menjador escolar (Escola Mediterrani) i de la Llar 
d’infants municipal (MARINADA) al municipi de L’Ampolla. 

Segon.- Incorporar a l'expedient els plecs de clàusules administratives 
particulars i tècniques  que han de regir el contracte i tots aquells 
informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.

ALTRES

Expedient:            G1190/2021.
Sol·licitant:   Cristobal C.G. 
Activitat:   Local destinat a Bar musical
Emplaçament:           Plaça Eloi Mestre 2

decret de l’Alcaldia de 25-06-2019

La Junta de Govern acorda:

Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de l’Ampolla 
es dona per assabentada que amb efectes de 17 de juny de 
2021  en endavant, Cristobal C.G. consta com a nou titular del 
Bar musical (activitat classificada amb codi 5630 establiments de 
begudes amb superfície construïda ≤ 500 m2 amb un aforament 
≤ 500 persones) ubicat a la plaça Eloi Mestre, núm. 2 de l’Am-
polla, subrogant-se com a nou titular en els drets i les obligacions 
derivats de la llicència o autorització, en virtut de la comunicació 
prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local.

Junta de Govern 26 de Juliol 2021
G1445/2021. Motonàutica SAMA SA.
Gual

La Junta de Govern acorda:

Autoritzar a Motonàutica SAMA SA per a la col·locació d’un gual 
permanent per a l’entrada i sortida d’embarcacions a l’immoble 
ubicat al carrer Jaca, núm. 1  de l’Ampolla.

ASSUMPTES ECONÒMIC

G1430/2021. Acord contracte obres: reparació punts 
d’entrada d’aigua per pluja al pàrking municipal

Acords Municipals | 13



Ajuntament | 14

L’Ajuntament instal·la un nou 
dispositiu DEA a la urbanització 

de Cap-Roig

L’Ajuntament va instal·lar el passat mes 
de maig un nou dispositiu DEA (Desfi-
bril·lador Extern Automàtic) connectat 
a la xarxa del 112 al carrer Mestral, 
a Cap-Roig. Aquesta ubicació va ser 
seleccionada perquè és un punt visible 
i cèntric de la urbanització, fet que 
permet que en cas d'haver-se d'utilitzar 
el DEA, aquest sigui més accessible.

Aquesta nova instal·lació és una ampliació 
del Pla 2018-2020 de desplegament i 
millora de la xarxa DEA del municipi que 
van signar l’Ajuntament i el Sistema d'Emer-

Redacció

gències Mèdiques (SEM) amb l’objectiu 
de donar millor cobertura a la totalitat del 
municipi per tal que l’Ampolla esdevingui 
un territori cardioprotegit. 

Amb aquest nou dispositiu, l'Ampolla ja 
disposa de vuit aparells DEA de propie-
tat municipal repartits per diferents punts 
de la població. Els desfibril·ladors estan 
ubicats al Poliesportiu de la zona del 
Camp de Futbol Municipal, al Casal 

Municipal, a l’escola Mediterrani, a la 
plaça González Isla, a la zona dels 
Pinets, al passeig de l’Arenal, a la ur-
banització de Cap-Roig i al vehicle de 
la Guàrdia Urbana que està de servei.

Aquesta notícia havia de sortir publicada 
a la Marinada número 168, però per 
un error d'impremta es van publicar les 
fotografies amb un text que corresponia 
a una altra notícia.



L’Ajuntament renova els panells informatius 
del Parc Salut de l’Arenal afegint un codi QR 

on s'explica com utilitzar cada aparell

L’Ajuntament ha renovat els panells infor-
matius del Parc Salut que hi ha ubicat 
a l’Arenal, al costat del restaurant La 
Barraca, perquè els usuaris i usuàries 
disposin de material audiovisual on 
s'explica com utilitzar correctament 
cada un dels aparells que hi ha. Fins 
ara, a tots els panells apareixia la 
imatge de la màquina, una explica-
ció de com usar l’aparell i quina part 
del cos es treballa amb ell. Aquesta 
informació està disponible en català, 
castellà i anglès.

Amb la renovació, s'ha afegit al costat 
de cada explicació un codi QR, el qual 
està enllaçat a un vídeo on apareixen 
els participants de les classes que im-
parteix setmanalment un professional 
de l'activitat física saludable a aquest 
Parc Salut utilitzant cadascuna de les 

Redacció
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màquines. Aquestes sessions, que 
inclouen una xerrada i uns exercicis 
pràctics, estan adreçades a persones 
de la tercera edat empadronades a 
l'Ampolla.

D'aquesta manera, si alguna persona 
vol fer servir els aparells de manera 
autònoma, té com a exemple aquest 
material audiovisual per saber com fer 
els exercicis adequadament.

Els parcs de salut urbans són un espai 
de trobada, equipats amb aparells 
dissenyats per millorar i mantenir la 
salut i l'estat físic. Permeten exercitar, 
de forma lliure o bé dirigida, qualitats 
físiques com la força, la flexibilitat, la 
resistència, l'equilibri o la coordinació, 
a més de fomentar la participació social 
i les bones relacions humanes.
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L’Ajuntament entregarà un lot de 
bolquers ecològics a totes les famílies 
que tinguin nadons durant el 2021

Redacció

L’Ajuntament, a través de la Regidoria 
de Medi Ambient, farà entrega al llarg 
d’aquest any d’un lot de bolquers ecolò-
gics a les famílies amb nou nats. Aquests 
bolquers es podran utilitzar fins als 6 me-
sos d'edat, estalviant així una mitjana de 
700 bolquers d'un sol ús, els quals són 
molt difícils de reciclar i representen un 
gran impacte per a l’entorn natural.

Aquests lots contenen elements reutilitza-
bles i també s'hi inclouen tovalloletes que 
són biodegradables i que s'han de dipo-
sitar al contenidor de resta. Així mateix, 
les farmàcies de la localitat disposen de 
recanvis d'aquestes tovalloletes i de bol-
quers de talles més grans per si passats els 
6 mesos, s’opta per seguir utilitzant aquest 
producte en comptes dels bolquers con-
vencionals. Amb aquest petit gest, a més 
de reduir l'impacte econòmic que suposa 
per a una família l'arribada d'un infant, es 
pretén disminuir la petjada mediambiental 
des del mateix moment del naixement.

“Perquè aquestes criatures puguin gau-
dir de la natura tal com l'hem conegut 
nosaltres, des de la Regidoria de Medi 
Ambient ens hem proposat ajudar les fa-
mílies a reduir l'impacte tan negatiu que 
tenen els bolquers convencionals per al 
medi ambient”, explica la regidora de 
Medi Ambient, Meritxell Faiges.
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L'Ajuntament realitza treballs de 
millora a la platja de Cap-Roig

Redacció

L'Ajuntament va realitzar el passat mes de juny treballs d'aporta-
ció de sorres a la platja de Cap-Roig per un volum de 800 m3. 
Aquesta acció va suposar una inversió de 10.000 euros, que 
va anar a càrrec del consistori.

Aquesta aportació de sorres, que s'emmarca en el compromís 
adquirit per l'Ajuntament per cuidar les platges del municipi, va 
permetre guanyar una amplada de platja d'entre 1,5 i 2 metres.

En aquestes mateixes dates, el Govern central també va reforçar 
el talús d'aquesta platja, que estava afectat a causa del tempo-
ral Glòria.



presentar també deu històries curtes de di-
versa temàtica amb il·lustracions pròpies. 

Els alumnes van fer audicions a cada 
país i les van mostrar als altres. Els nostres 
alumnes van tocar quatre cançons amb 
la flauta. Els alumnes d’altres països van 
cantar i van ballar danses tradicionals. 
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Mobilitat virtual Erasmus+, a 
l’institut de Camarles, del 31 

de maig al 4 de juny
Olga Bertomeu - Departament de Llengües Estrangeres de l’institut de Camarles

Durant la setmana del 31 de  maig al 
4 de juny els alumnes de 3r d’ESO de 
l’institut de Camarles han participat en 
una mobilitat virtual dins del programa 
Erasmus+ Integrated Learning Challen-
ges. Aquesta mobilitat substitueix una 
mobilitat física que s’hauria d’haver fet 
a Corfú , però que a causa de la pan-
dèmia, s’ha hagut de suspendre. 

El tema de la mobilitat era “ Aigua i art” i 
per tant totes les tasques portades a terme 
van estar basades en el cinema, teatre, 
literatura, arts plàstiques,música i dansa. 

Els alumnes van presentar la cançó del 
projecte, la lletra de la qual va ser escri-
ta entre tots els alumnes del  projecte i la 

música va ser composada pel professor 
de música del nostre institut Leo Pérez. 
També es va fer un vídeoclip amb les 
fotografíes fetes pels alumnes sobre l’aigua 
que van presentar prèviament  a una com-
petició de fotografia. 

També es van presentar i llegir històries 
curtes escrites conjuntament amb alumnes 
dels altres països. Els nostres alumnes, 
concretament ,van escriure sis adapta-
cions d’històries famoses on el tema de 
l’aigua és present. Aquestes històries les 
van escriure col·laborativament amb els 
alumnes de Grècia i Eslovàquia emprant 
un programa per a escriure històries 
anomenat Story Jumper. Els alumnes 
d’Alemanya, Bulgària i Romania van 



També es van veure diverses pel·lícules 
d’animació que ens van portar a dis-
cussions sobre diferents temes emprant 
la plataforma del projecte TwinSpace. 

Un altre  dia el vam dedicar a jocs i a cre-
ar Escape Rooms virtuals amb Genially. 
Primer,  els alumnes van atendre a una 
classe en directe des d’Alemanya sobre 

l’aplicació i després van crear en grups les 
seves Escape rooms sobre “Aigua i art”.

L’últim dia, els alumnes de Grècia van 
fer una obra de teatre que vam veure en 
streaming i vam dedicar unes hores al 
còmic, concretament el còmic “Across 
the river Stynx”. Els alumnes van haver 
de crear el capítol 14 del llibre.

En fi, una setmana plena d’activitats artísti-
ques que han fet que els alumnes treballin 
col·laborativament amb els seus com-
panys de projecte dels altres països i que 
coneguin una mica més sobre les seves 
cultures i tradicions. Els alumnes han estat 
aprenent sobre art i literatura emprant la 
llengua anglesa com a llengua vehicular. 
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Mans Unides “Contagia solidaritat 
per acabar amb la fam”

E.F. - Mans Unides Ampolla

Amb aquest lema s’iniciava la Campa-
nya contra la Fam de Mans Unides, el 
passat mes de febrer d’aquest any.

I podríem afegir , com deia el recent-
ment desaparegut Arcadi Oliveres, que 
lluitar contra la Fam és treballar 
per la Justícia i la Pau al món. El 
que realment importa, ara més que mai 
, és ser solidari en aquests moments tan 
difícils.

En aquest sentit volem posar de manifest 
la Solidaritat del nostre Ajunta-
ment que un any més col•labo-
ra amb Mans Unides. Aquest any 
per  completar el projecte de l’any pas-
sat  “millora d’educació i higiene en es-
coles de primària de nenes i nens de dos 
districtes rurals de Lugazi, Uganda”. Els 
infants sempre són els més vulnerables 
en totes les crisis. I l’educació i la sanitat 
són eines indispensables per al progrés 
en un món globalitzat.

Destaquem d’una manera especial tam-
bé, el gest SOLIDARI de tot el po-
ble de l’Ampolla amb l’Ajunta-
ment al capdavant, que  ha respost 
a la Crida del Consell Parroquial i ha 
donat 1120 euros per la Ofrena  
de Sant Joan a l’ONG Mans Unides. 
Aquesta quantitat es destinarà als projec-
tes que Mans Unides realitza per pal•liar 
els efectes del COVID  a  l’India.

Tots sabem que aquesta pandèmia del 
COVID-19 és global i que encara que 
tinguem la percepció de que ja s’ha 
acabat, en realitat continua fent estralls 
en les poblacions on tenen els sistemes 
sanitaris més febles o precaris. Pensem 
per un moment com han de fer front al 
virus les persones que no tenen aigua 
potable, o pitjor, ni tan sols aigua degut 
a la sequera que pateixen. No lluiten 
contra el virus de la COVID-19 , que 
s’afegeix a totes les altres malalties que 
ja tenen; són uns lluitadors: lluiten contra 
la pobresa endèmica que pateixen! 

Vivim en  un món ple de desigualtats que 
ara degut aquesta pandèmia es fan més 
patents que mai , i és clar ,  també s’han 
posat de manifest a casa nostra.  Tan de 
bo que serveixi per conscienciar a les 
societats benestants que s’ha de canviar 
l’estil de vida i de consum per provocar  
la transformació tan esperada en la casa 
comuna de tots, que és la terra. Aquest 
canvi, que ha de donar lloc a construir 
un món millor per a tots és el que defen-
sa l’ ONG. Mans Unides fa més de 60 
anys. 

La seva singladura és molt llarga i els 
seus projectes arriben als llocs que més 
ho necessiten perquè els cooperants que 
resideixen allí ho demanen, i  avalen tot 
el que es fa.

Actualment M.U., com és natural s’ha 
bolcat en ajudes a l’India , on per les 
seves connotacions de massificació, fal-
ta d’higiene, precarietat en el sistema 
hospitalari etc. es troben mancats de tot 
allò que és indispensable.  Actualment 
ja porta més de 456.344 euros emprats 
en 17 projectes, principalment a Bom-
bai, però també entre la població rural. 
En el districte d’ Assam ajuda a 9.000 

persones amb 38.333 euros. A part de 
subministrament sanitari bàsic: respira-
dors, llits d’UCI ,generadors d’oxigen 
etc. ajuda també repartint aliments als 
hospitals i al carrer per als milers d’in-
fants orfes que ha deixat la pandèmia.

LA SOLIDARITAT  ÉS LA 
CLAU PER FER UN MÓN 

NOU I MILLOR!!



La ginebra ampollera Harbour Gin 40º 
48´N, guardonada amb una Silver Medal 

al London Spirits Competition 2021
Redacció

La ginebra Harbour Gin 40º 48´N, elaborada per Daniel 
Casas a l'Ampolla, ha estat guardonada aquest any amb 
una Silver Medal al London Spirits Competition 2021.

El London Spirits Competition vol reconèixer, premiar i aju-
dar a promoure marques de licors que s’han creat amb èxit 
per dirigir-se a un consumidor de licors específic.

Aquesta beguda també va ser reconeguda fa tres anys amb 
la Gold Medal del certamen CWSA Best Value 2018 —
The China Wine & Spirits Awards—, la competició de vins 
i begudes espirituoses més prestigiosa que hi ha a Hong 
Kong i a la Xina.
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El dilluns 2 d'agost, els municipis de l’Ampolla, Deltebre, Sant Jau-
me d’Enveja i Camarles van donar el tret de sortida al projecte de 
comunicació local Delta.cat. Es va fer amb un programa especial 
emès des de l'illa de Buda al qual va participar l'alcalde Francesc 
Arasa juntament amb la resta d'alcaldes dels municipis implicats. 
També es va comptar amb actuacions musicals, entre elles la de 
Josep Maria Bonet “el Cowboy del Delta” i Sergi Trenzano.

A partir d'ara, ja pots informar-te de tot el que passa tant a 
l'Ampolla com a tot el Delta de l'Ebre a través del web www.
deltacat.cat, dels dials 107.6 i 91.1 de l’FM i de la televisió en 
línia a la carta. A més a més, recentment Delta.cat ha fet un nou 
pas endavant i ja es pot escoltar per la TDT. Aquest nou servei 
permet escoltar l’emissió en directe de Delta.cat pel televisor 
a totes les Terres de l’Ebre. Els usuaris amb Smart TV podran 
sintonitzar-la de manera automàtica. Per a la resta de televisors, 
s’haurà de fer una nova cerca de canals de TDT.
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Delta.cat dona el seu tret de sortida i 
ja es pot escoltar a través de la TDT

Redacció

Recupera el programa 
inaugural de Delta.cat, 
emès des de l’illa de Buda.



Programació variada i de proximitat

La programació de Delta.cat és variada i inclou informació, però 
també entreteniment i música. Cada dia, de dilluns a divendres, 
entre les 8.30 i les 9 hores s’emet el programa El Recapte d’Estiu, 
conduït per Xavi Llambrich, amb temes d’actualitat per repassar 
la informació més important del dia i que es complementen amb 
una entrevista amb diferents protagonistes de les poblacions de 
l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Camarles. 

Un altre dels referents de la programació són els butlletins informa-
tius diaris que s’emeten cada hora al minut 30 i que contenen tota 
l’actualitat informativa del Delta de l’Ebre i del territori. La música 
també és un dels puntals de la programació de Delta.cat amb les 
seleccions musicals de Lluïsa Bertomeu i Eduard Carmona.
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Així mateix, a través de Delta.cat s’emet part de la programació 
de la Xarxa de Comunicació Local com el magazine d’estiu 
Obert x Vacances, els butlletins informatius a les hores en punt o 
l’informatiu del migdia Notícies en Xarxa.

Al setembre, tornaran alguns dels programes insígnia de la 
radio del Delta de l’Ebre, també coproduïts per la Xarxa de 
Comunicació Local com són el magazine territorial Al Dia Ter-
res de l’Ebre amb Leonor Bertomeu o El far, l’únic programa 
de temàtica marinera de Catalunya i que compta amb Eduard 
Carmona com a corresponsal del Delta de l’Ebre. 
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L’Ampolla acull l’acte d’entrega de les 22 
banderes blaves a ports catalans

Redacció

L'Ampolla va acollir el 15 de juliol l'acte 
d'entrega dels guardons Bandera Blava 
2021 als 22 ports esportius catalans 
premiats per la seva gestió ambiental, 
la informació i l’educació ambiental i la 
prestació òptima dels serveis a les ins-
tal·lacions. L'encarregat de lliurar aques-
tes distincions va ser el vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori, Jordi Puigneró.

El distintiu Bandera Blava l’atorga anual-
ment la Fundació d’Educació Ambiental 
(FEE), una ONG internacional de caràcter 
ambiental, en col·laboració amb l’As-
sociació d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (ADEAC), que gestiona la 
campanya a tot l’Estat espanyol. 

Catalunya se situa al capdavant de 
l’Estat espanyol amb 22 ports esportius 
guardonats amb banderes blaves, entre 
els quals hi ha el port de l’Ampolla. Això 
és conseqüència de què els gestors i 
concessionaris del sistema portuari ca-
talà van engegar fa uns anys la millora 
de la gestió ambiental dels ports. Ac-
tualment, la major part de ports tenen 
certificat un sistema de gestió ambien-
tal mitjançant l’ISO 14001 i l’EMAS, 
el qual obliga a assolir nivells òptims 
en consum de recursos energètics, trac-
tament i recollida de residus, seguretat 
i salut, entres d’altres.

Les candidatures de les banderes blaves 
les preparen els mateixos gestors dels 
ports o dàrsenes esportives voluntàriament 

i les adrecen a l’ADEAC. Posteriorment, es 
reuneix el jurat estatal, del qual en formen 
part representants de les administracions 
portuàries autonòmiques dels ports que 
han presentat candidatura i dels ministeris, 
i experts d’universitats. Les candidatures 
que passen aquesta fase s’envien al jurat 
internacional, que decideix quins ports 
obtindran la bandera blava. Dels 22 ports 
catalans distingits, 8 se situen a Girona, 8 
a Barcelona, 4 a Tarragona, i 2 a les Terres 
de l’Ebre.

El vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori va aprofitar 
l’ocasió per fer una visita institucional a 
l'Ajuntament, durant la qual es va interessar 
pel nostre municipi, així com per la situació 
del Delta de l’Ebre.
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L'Ampolla, protagonista del programa 
televisiu de La Xarxa 'A la fresca'

Redacció

La Xarxa Audiovisual Local va emetre en 
directe el dimarts 27 de juliol des de la pla-
ça González Isla el magazín A la fresca. 
L'equip, capitanejat per Clara Tena i for-
mat pels reporters i tècnics de les televisions 
locals i de la Xarxa Audiovisual Local, va 
parlar amb diverses persones de l'Ampolla 
com la regidora de Medi Ambient, Cultura 
i Turisme, Meritxell Faiges, i Carles Fernán-
dez, llicenciat en Ciències del Mar i gran 
coneixedor de la nostra badia. 

Durant el programa també es va mostrar 
de primera mà tots els atractius del munici-
pi, entre ells els penya-segats de Cap-Roig, 
el viver de musclos i ostres que hi ha a Mi-
rador Badia, el sake Kensho Sake que es 
produeix a la nostra població i les veïnes 
més divertides i apreciades de la plaça 
González Isla, les oques.

Un dels moments més especials va ser quan 
la mezzosoprano ampollera Anna Brull i el 
cantant i músic Joan Rovira van delectar l'au-
diència cantant per primera vegada junts. 
Els dos artistes van interpretar el poema de 
Miquel Martí i Pol Mare, si fos mariner, que 
Joan Rovira va musicar fa uns anys.
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Recupera el magazin 
A la fresca, emès des 
la plaça González Isla.
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Les Festes Majors de Sant Joan tornen 
amb una quarantena d'activitats

Redacció

L'Ampolla va celebrar les Festes Majors 
de Sant Joan del 18 al 27 de juny amb 
un programa d'activitats molt variat 
adaptat a la pandèmia de Covid-19. 
El tret de sortida el va donar la inaugu-
ració oficial de la 1a Mostra Cultural 
de l'Ampolla. Durant aquell cap de set-
mana també hi va haver el IV Concurs 
de Ramaderies, la presentació oficial 
de la Societat Unió Cultural l’Ampolla 
(SUCA), la inauguració de l'Exposició de 
Dibuix i Pintura Popular organitzada per 
la SUCA i el IV Concurs de Retalladors.

Al llarg de la setmana, va tenir lloc la 
Festa de l'Aigua, la presentació de la 
Reina de Festes, Reina Infantil, pubi-
lles, hereus i quintos dels anys 2020 
i 2021, l'espectacle de màgia Maes-
tros de la Magia, pals ensabonats per 
a totes les edats, una llonganissada 
popular, l'actuació i presentació del 
disc Mar del grup musical Mir&Rui, 
una cantada de jotes, un vermut po-
pular, diverses tardes de vaques, tar-
deos vora el mar, un dinar popular i 
festes infantils, entre altres propostes.

El vespre de la revetlla de Sant Joan, 
va arribar la Flama del Canigó a l'Am-
polla amb la qual les reines de Festes 
dels anys 2020 i 2021 van encendre 
la tradicional foguera de Sant Joan a 
la platja de les Avellanes. A la nit, al 
port pesquer, el grup Reckless va oferir 
una actuació musical.

El 24 de juny, el dia de la Festa Ma-
jor, hi va haver la tradicional missa en 
honor a Sant Joan Baptista, l'ofrena, la 
processó de Sant Joan pels carrers de 
la població i a la nit va tenir lloc l'es-
pectacle d'humor Separades... i què?. 
El final de festa va ser el diumenge 27 
de juny amb la mascletada de fi de 
festa a la platja de les Avellanes.
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L'Ampolla celebra les festes en honor a la 
Verge del Carme amb la processó marinera 

i el castell de focs com a protagonistes
Redacció

L'Ampolla va celebrar les festes en honor a la Verge del Car-
me del 15 al 18 de juliol amb un programa d'activitats adre-
çat a totes les edats. Els actes van començar el dijous 15 de 
juliol amb la sessió de ball amb l’orquestra Mediterrània.

El divendres 16 de juliol, per commemorar la festivitat de la 
Mare de Déu del Carme, al matí es va celebrar la tradicio-
nal missa en homenatge a la gent gran del mar. A la tarda, 
hi va haver un concert a càrrec de la Banda de Música de 
La Cala. Tot seguit, va tenir lloc la processó per dintre del 
mar. Un cop la barca amb la imatge de la Verge del Carme 
va arribar a port, es va disparar el tradicional castell de 
focs d’artifici, que va anar a càrrec de la pirotècnia Tomàs 
de Benicarló.

L’endemà dissabte 17 de juliol, hi va haver tarda de vaques 
amb la ramaderia Germans Príncep. A més a més, el grup 
Circ Simpàtic va oferir una festa infantil. La nit va finalitzar 
amb el ball de festa major amb l’orquestra Vendetta.

El darrer dia de festes va ser el diumenge 18 de juliol, quan 
hi va haver una altra tarda de vaques de la mà de la rama-
deria Fernando Mansilla. Així mateix, durant cada dia de 
les festes de la Verge del Carme es va poder visitar l'expo-
sició col·lectiva de pintura que hi havia al Saló Parroquial.
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L’Ampolla acull la presentació del llibre 
'Amore', una novel·la de Miquel Bort

L’Ampolla va acollir el 6 de juny la 
presentació del llibre Amore, escrit per 
Miquel Bort, una novel·la eròtica que 
discorre per diferents llocs emblemàtics 
del Delta de l'Ebre. L’acte va tenir lloc 
a la plaça Francesc Macià, aprofitant 
que és un dels indrets que apareix en un 
dels capítols de la novel·la, juntament 
amb el passeig de l'Arenal i el Goleró.

Redacció

La novel·la narra la passional i clan-
destina història d'amor i de sexe entre 
Mar, una dona casada i amb un fill, 
i Marco, el bomber que li va salvar 
la vida en un accident. La trama se-
gueix la filosofia de gaudir veient gau-
dir. D’aquesta manera, Amore vol ser 
una aventura per als sentits dels lectors 
igual que ho és per als protagonistes.

Miquel Bort és agent de trànsit del cos 
dels Mossos d'Esquadra, i com a expert 
en aquesta matèria també ha publicat el 
llibre Com evitar un accident de trànsit, 
del qual s'ha venut més de cent mil exem-
plars en català i en castellà. Així mateix, 
de la seva vivència professional va sorgir 
el relat breu Tretze roses, que tracta so-
bre el tràgic accident de Freginals.
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L'ampollero Guillem Comí publica el llibre 
'Crema el món i que ningú ho sàpigue'

L'ampollero Guillem Comí va publicar el pas-
sat mes de juliol el llibre Crema el món i que 
ningú ho sàpigue. L'obra és un diccionari de 
vocables, refranys i maneres de dir de l'Am-
polla.

El dimarts 6 de juliol, l'autor, l'alcalde Francesc 
Arasa i la regidora de Cultura, Meritxell Faiges, 
van signar el conveni que va permetre editar 
aquesta publicació.

Els exemplars, publicats amb el suport de 
l'Ajuntament, es poden trobar a les llibreries 
de l'Ampolla.

Redacció



Alternatives o complements de les pensions
Gemma Caballé Fabra - Universitat Rovira i Virgili

La insostenibilitat del sistema públic actual de pensions és 
una realitat imminent davant l’envelliment de la població i la 
baixa natalitat. Per això, cada vegada hi ha més interès tant 
pel sector públic com pels particulars en buscar alternatives 
a les pensions o complements de les mateixes per tal de 
poder assegurar una manutenció mínima per quan arribi 
l’anomenada “tercera edat”.
Tenint en compte  que el gruix més gran de la població 
del nostre país (les generacions més grans) són propietaris 
d’immobles,  figures com la renda vitalícia immobiliària i 
la hipoteca inversa vinculades amb la propietat d’immobles 
desperten cada cop més interès com a possibles alternatives.
Per una banda, en relació a la renda vitalícia, últimament se’n fa 
difusió a través de campanyes publicitàries per televisió de la boca 
de personatges  popularment coneguts. Però en què consisteix? 
És un producte dirigit als propietaris  d’immobles i consisteix en 
transmetre l’anomenada  “nua propietat” a canvi d’una renda 
en caràcter vitalici, és a dir, que es satisfà periòdicament 
fins al moment de la mort com si es tractés d’una pensió. La 
particularitat és que el beneficiari de la renda, malgrat perdre 
la nua propietat de l’immoble en el moment en què decideix 
fer una renda vitalícia, conserva l’usdefruit. Això significa que 
malgrat que no sigui 100% propietari gaudeix del dret a 
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poder continuar residint a l’immoble i inclús també el pot 
llogar i beneficiar-se de la renda del lloguer juntament amb 
la renda del vitalici si decideix residir a un altre lloc diferent. 
No obstant, no el podrà vendre.
 En el moment en què es produeix la mort, es deixarà de 
percebre la renda i l’entitat o l’empresa adquirirà, juntament 
amb la nua propietat que ja té, l’usdefruit, adquirint doncs, la 
plena propietat. De manera que els hereus no podran rebre 
l’immoble en  herència.
D’altra banda, la hipoteca inversa consisteix en què el 
propietari d’un immoble constitueix una hipoteca que 
funciona de forma inversa a la coneguda tradicionalment.  En 
aquest cas, l’entitat satisfà una renda periòdica en caràcter 
vitalici (també es pot satisfer d’un sol cop) al propietari que, 
a diferència de la renda vitalícia, conserva la plena propietat 
del seu immoble des del primer dia i també pot continuar 
residint allí. En el moment de la mort del propietari, si els 
hereus volen rebre l’immoble han de retornar l’import de la 
renda satisfeta i sinó, s’executarà la hipoteca (es vendrà 
l’immoble) i amb el preu que s’obtingui es saldarà el deute.
Com s’observa, tant un cas com en l’altre, s’obté una renda davant 
la inseguretat de les pensions, però es posa en qüestió la generositat 
inter-familiar, ja que són els hereus els que es troben afectats.

Foto: Paco Cabrera



"Per a mi, el més important és sentir 
aquell vincle únic que s’estableix 
amb el públic en el moment del 

concert, sigui l’escenari que sigui"

Mireia Curto Perelló - Periodista
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PAULA MARTÍ FANDOS, nascuda a l'Am-
polla, va iniciar-se al món de la música de 
la mà de la professora Amparo Llaó. Poste-
riorment, va cursar BUP i COU a l’institut 
Joaquin Bau de Tortosa, l’actual Dertosa, 
mentre continuava els seus estudis musicals 
al Conservatori de Música de Tortosa. 

Quan va decidir dedicar-se professional-
ment a la música va seguir estudiant al 
Conservatori Superior de Música del Liceu 
de Barcelona, on va obtenir dues titulaci-
ons superiors: llenguatge musical i piano. 
Des de llavors, l'ampollera s'ha continuat 
formant en diferents branques musicals, 
concretament en tècnica 'cos-art' i musico-
teràpia, a l’Escola de Treballs Corporals i 
Artístics de Barcelona; pedagogia Willems 
i Rítmica Jacques Dalcroze, a l’Institut Llon-
gueres de Barcelona -avalat per l’Institut 
Jacques Dalcroze de Ginebra-; i educació 
musical Gordon, impartit per l’IGEME, a 
Tarragona. També ha rebut classes ma-
gistrals de diferents pianistes com Cecílio 
Tieles, Yiya Díaz, Joan Rubinat, Miquel 
Farré, Guillermo González, entre d'altres, 
i de música de cambra amb l’Orpheus 
Quartet i la violinista Alexandra Presaizen.

Actualment, és professora de llenguatge 
musical al Conservatori de Música de la 

Com et vas iniciar al món de la música? 

A casa meva sempre havia escoltat música clàssica, el meu 
pare és un gran melòman, però va ser la meravellosa pro-
fessora ampollera Amparo Llaó qui em va transmetre l’amor 
per la música des de ben petita.

En quin moment vas decidir que volies dedicar-te 
professionalment a ella? 

Em va costar molt prendre la decisió perquè tot i que amb 
la música em sentia més feliç que amb cap altra disciplina, 
a l’institut m’animaven a fer una carrera científica. També 
m’hauria fet goig estudiar ciències ambientals o del mar, 
però els meus pares em van ajudar a ser valenta i triar el 
camí que em demanés el cor, que era el musical.

T’has especialitzat en el piano. Per què? 

Perquè va ser l’instrument amb el qual vaig començar, a 
través del qual sempre m'he expressat. Gràcies a ell també 
em vaig poder especialitzar en llenguatge musical, que per 
a mi suposa una via de comunicació docent apassionant.

Diputació de Tarragona a Tortosa i membre 
del grup de cambra Hemiòlia. Paula com-
bina la docència amb jornades formatives 
a altres centres educatius com a professora 
invitada, com per exemple centres cívics, 
llars d’infants i la facultat de magisteri de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tortosa. 
Tot això, ho compagina amb l’activitat ar-
tística com a pianista, ja que ha tocat com 
a solista amb la JOCRE (Jove Orquestra de 
Cambra de la Ribera d’Ebre), ha participat 
en diverses produccions de l’OSTE (Orques-
tra Simfònica de les Terres de l’Ebre), ha for-
mat part de grups de cambra i, ara, forma 
part de dos grups estables: piano a quatre 
mans amb la pianista Elisa Huguet i el grup 
de cambra Hemiòlia, amb el trompista Toni 
Alburquerque i l’oboista Jordi Bonilla.

Si li preguntes per les seves aficions, et res-
pon que sent de l’Ampolla la seva afició des 
de sempre és la platja, tant per banyar-s’hi a 
l’estiu com per passejar-hi tot l’any. Tot i que 
és una enamorada del mar, confessa que 
també li agrada la muntanya, tant si és per 
fer senderisme, com activitats d’aigua o tu-
risme per descobrir petits pobles pintorescs. 
Ara bé, l'afició que més l'apassiona i que 
s'ha convertit en vital per a ella és tocar amb 
la seva filla Ona, qui és violinista. 

Per a tu, quins són els avantatges de donar clas-
ses de llenguatge musical respecte a impartir-ne 
d'instrument? 

La diferència està en el fet que el llenguatge musical és un 
aprenentatge transversal per a tot l'alumnat d'una escola 
de música. Comencen la seva educació musical amb el 
llenguatge musical i és molt enriquidor acompanyar-los a 
descobrir l'alegria del reconeixement del so, del moviment 
corporal com a resposta auditiva, començar a cantar junts 
i proporcionar-los eines perquè vagin expressant-se mit-
jançant aquest llenguatge. Un cop iniciats a la música, 
continuen amb l'assignatura de llenguatge paral·lelament 
a l'instrument que triï cadascú. Això permet reunir a una 
mateixa aula alumnes que estudien diferents instruments 
que van creixent musicalment com a grup, establint lli-
gams afectius que els acompanyaran sempre. Aprenen 
a escoltar activament, van educant l'oïda, comencen a 
llegir i escriure música... és una assignatura molt completa 
i agraïda d'impartir. M'encanta viure l'energia que des-
prèn cada grup, que és especial i única, i es va transfor-
mant amb el temps.



Ha estat senzill poder viure de la música?

És curiós perquè quan estudiava tothom em deia que no 
m’hi podria dedicar, però va ser ben just al contrari. Quan 
vaig acabar l’especialitat de llenguatge musical, vaig co-
mençar a treballar al conservatori de la Diputació de Tarra-
gona a Tortosa i ja treballant vaig acabar l’especialitat de 
piano. Anys més tard, vaig passar les oposicions de profes-
sora de llenguatge musical i allí hi tinc la meva plaça. Em 
sento molt afortunada perquè tinc una feina apassionant. 
Tinc exalumnes que van començar amb mi des de molt petits 
i ara són músics professionals. Haver-los pogut acompanyar 
en el seu camí d’aprenentatge durant anys i veure que ara 
s’hi guanyen la vida és una satisfacció enorme. També hi 
ha aquells que han tingut altres vocacions, però estimen la 
música i porten a sobre tots els valors que suposa l’estudi 
musical. 

És complicat obrir-se camí com a artista a les Terres 
de l'Ebre? 

La vida com a artista és molt més difícil. Hi ha molt de camí 
a fer en el món de la música clàssica. Tot i això, tinc molts 
companys treballant en aquest sentit, que promouen festi-
vals, orquestres professionals, semiprofessionals... Els mú-
sics de les Terres de l’Ebre som un col·lectiu dinàmic, amb 
ganes d’encetar una nova etapa d’obertura i reconeixement 
de la música clàssica. La música és cultura i la cultura és 
llibertat, d’aquí la seva importància.

En quins escenaris has actuat?

He actuat en diversos escenaris arreu del país, destaco el 
museu Marítim de Barcelona pel marc incomparable vora 
el mar i els escenaris de les Terres de l’Ebre com Vinaròs, 
Móra d’Ebre, Amposta, Tortosa... i, per descomptat, l’Am-
polla, pel meu lligam afectiu.

En quin escenari t’agradaria actuar i encara no 
has pogut fer-ho? 

Sincerament, no m’interessa cap escenari en concret. Per a mi, 
és més important sentir aquell vincle únic que s’estableix amb el 
públic en el moment del concert, sigui l’escenari que sigui.

Parla'ns del duet musical Hemiòlia... Com va 
néixer?

La motivació per endinsar-nos al repertori cambrístic i fer 
música  per  al  gaudi  personal  són els principals  motius  
del  naixement  d’aquest grup de cambra, que parteix de 
l’embrió del duet musical d’oboè i piano amb Jordi Bonilla. 
El fet de voler aprofundir en el repertori  d’oboè amb piano 
ens va portar a expandir la formació amb la incorporació 
d’un nou instrument que s’hi fusiona molt bé: la trompa, amb 
Toni Alburquerque. 

Per què el vau batejar amb aquest nom? 

Hemiòlia és una paraula tècnica musical que fa referència a la 
substitució de dues unitats mètriques ternàries per tres de binà-
ries. Defineix perfectament la natura d’aquest grup de cambra, 
ja que possibilita la interpretació de peces en duo i en trio.
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LAYLA Olas gigantes

LAYLA flors

Vídeo promocional de 
l'espectacle musical i 
audiovisual LAYLA.
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Fa poc heu presentat l'espectacle musical i audio-
visual LAYLA, fes-nos-en cinc cèntims…

Es tracta d’un espectacle eclèctic que combina la música en 
viu amb sons electrònics i la projecció d’un muntatge audio-
visual, sincronitzats al detall. Tot plegat, juntament amb tocs 
escènics dels músics, dona peu a fer volar la imaginació i a 
la interpretació personal de cada espectador respecte a la 
història que es planteja.

Submergim al públic, a través de música de Manuel de Fa-
lla adaptada a oboè i piano, en una lectura poètica de la 
migració forçada des de les zones més empobrides econò-
micament del planeta cap a d'altres amb més recursos. La 
idea de fons que ens transmet la història és el procés emo-
cional que comporta el fet de fugir d'una societat amb po-
bresa econòmica per arribar a una altra amb pobresa d'un 
altre tipus, la dels valors. És el cas de Layla, una nena afri-
cana que veient que no té altra sortida decideix iniciar un 
viatge a la recerca d'un món millor: un viatge d'esperança.

La reivindicació de l'espectacle es basa en el fet que el mateix 
món que acull persones amb esperança és també un món ple 
de guerres, contaminació ambiental, destrucció i odi.

Us convido a gaudir de l’espectacle. L’estrena la vam fer el 
passat 26 de juny a la població de Roquetes, on va tenir 
molt bona acollida del públic. Ara estem fent-ne la promoció 
per portar-lo arreu del territori. No és un moment gens fàcil, 
però estic contenta perquè també han gaudit de l'actuació 
a El Perelló el 21 d’agost i a Els Pallaresos el 28 d'aquest 
mateix mes.

El darrer any ha estat complicat per a molts sec-
tors, també per al musical, com es presenten els 
pròxims mesos?

Tenim moltes ganes de pujar a l’escenari i tornar a comuni-
car-nos amb el públic en directe. Està sent difícil poder fer 
concerts perquè la situació i la gestió cultural és molt compli-
cada, però confiem que tot anirà millorant.

En l’àmbit docent, tinc la sort de formar part d’una gran ins-
titució, la Diputació de Tarragona, que té una gran solidesa. 
Van haver baixes degut a la pandèmia, però està molt clar 
que els centres educatius són segurs i ens n’anem refent. 

Paula a LAYLA



Procedència i distribució: La Garsa es un ocellot 
que procedeix d’Euràsia de la família dels còrvids. Habita 
per tota Europa, excepte Islàndia, Còrcega,  les Balears, 
i Canàries, a l’ Àsia des de les zones temprades fins a 
Siberia. S’instal·la  en una gran varietat de d’habitats, evita 
boscos serrats i l’alta montana, freqüenta zones agrícoles, 
vores de carretera, zones pantanoses i fins fa poc zones 
urbanes. A la Península Iberica es bastant generalitzada, 
exceptuant  la zona  sud de llevant , Cadis, Màlaga i 
Córdoba. Molt abundant a la mitat nord. 

Morfologia i Conducta: Es similar a un colom. Es fàcil 
de identificar pel color blanc del ventre, ales negres, la resta 
del cos amb llampades de tons blaus, verds o morats a les 
puntes de les ales i cua. Es inconfusible per seva grandària 
i colors però sobre tot per la cua de 46 cm. Es un ocellot 
molt sociable i gregari a l’hivern ,a  l’estiu i primavera es 
desplaça amb la parella, mentre que a la tardor i l’hivern 
es reuneix en grans bandades. Les Garses formen parella 
per a tota la vida i també continuen junts fora de l’època 
de reproducció. 

Alimentació: Camina a saltets per l’herba per buscar 
menjar, s’alimenta de llombrius, insectes i tota classe de 
rebutgi , que troba com carronya, fruita , caragols, bavoses, 
sargantanes, ets… Es omnívora, depreda els ous dels nius 
dels ocells o els pollets si ja han sortit de l’ou, per aquest 
motiu esta molt malt vista pels defensors de la natura i de 
les aus. Se sol veure per les cunetes de les carreteres o 
voltant a mitja altura, per si detecta algun animal atropellat 
per un cotxe, rampinyar prop de les granges e inclús 
rebuscant per les papereres de les zones urbanes.

Reproducció: Cada any a  principis de 
primavera construeixen un niu nou de forma 
esfèrica amb una o dos entrades laterals , situat 
habitualment a la copa dels arbres o al terra entre 
matolls. La femella pon de sis a vuit ous i els 
incuba entre disset o divuit dies, els ocellets 
que naixen sense plomes es queden al niu 
durant de 22 a 27 dies.
La Garsa te un paràsit que deposita un 
ou al seu niu, es el Críalo, un cop a 
sortit de l’ou, el paràsit fa fora el 
ous o els pollets de la Garsa. 
la Garsa li cria el pollet i quan 
es grans marxa del niu i ja no 
tenen mai més contacte (per 
això es diu Críalo).. Es de 
la família dels Cucos.. A 
les Garses els agraden 
molt les coses 
brillants.
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GARSA – URRACA
(Pica Pica)

Paco Cabrera Curto

Curiositats: A L’Ampolla vàrem conèixer un cas que 
seguidament els hi relato. “ A un garrofer   de la vora del 
jardí dels  amics  Mauri i Conxa, fa ja uns quants anys, hi 
havia un niu de Garses, les quals anaven i venien portant 
menjar als qui es pensaven que era el seu pollet. Un del dies 
van veure  com una Garsa posada a una rama vora el niu, 
donava menjar al Crìalo o sigui al paràsit.



La importància 
de la Dieta 
Mediterrània i
la Covid-19
La Dieta Mediterrània ha estat declarada des de fa anys per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 
Així, la seva riquesa alimentaria, nutricional i cultural ens aporten salut. Una salut necessària que aconseguim amb aquesta 
alimentació i que també ens ajuda a mantenir un bon sistema immunitari, molt esmentant en temps de Covid.

Vivim uns temps difícils, amb la pandèmia de la Covid-19, però també hi ha una altra pandèmia, la pandèmia mundial: 
l’obesitat. I és que l’obesitat ha estat catalogada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una pandèmia de tipus 
no infecciós, però una pandèmia mundial.

Per tant, sabent això, i estant afectats per aquestes dues pandèmies, no ens és d’estranyar que la persona que pateix o ha patit 
la Covid-19, i a més a més presenta obesitat, cursa amb més problemes i complicacions. Problemes ocasionats perquè l'obesitat 
provoca una inflamació crònica i el nostre sistema immunitari ha de lluitar amb això a més a més de la infecció per Covid-19. 
Un motiu més per controlar el nostre sobrepès o obesitat i millorar la nostra alimentació!

Per tant, tenint en compte lo anteriorment esmentant és evident que una alimentació antiinflamatòria i en conseqüència la Dieta 
Mediterrània, ens ajudarà. Una alimentació que inclogui principalment la fruita, la verdura, els llegums, el peix i els fruits secs, 
evitant el consum d’aliments ultraprocessats. 
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En el moment que es té la malaltia, a banda de consumir 
els aliments típics de la Dieta Mediterrània, s'aconsella 
menjar més proteïna, que pot ser d'origen animal o vege-
tal. Aquest increment de proteïna és necessari ja que en el 
moment que estàs malalt la teva despesa proteica és molt 
més alta, per tant, necessites més proteïnes perquè el teu 
sistema immunitari ha de lluitar i construir globus blancs...

En aquest cas caldrà posar més èmfasi amb els aliments 
antiinflamatoris com els greixos saludables com l’oli d'oliva 
verge, el peix blau o els fruits secs.
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És important tenir en compte 
que un professional valori si hi 
ha algun dèficit vitamínic, espe-
cialment de vitamina D. D’altra 
banda, cal tenir present que els 
suplements vitamínics només els 
ingerirem en el cas que un met-
ge ho prescrigui ja que cal evitar 
l’excés de vitamines liposolubles 
com la A, la D o la E. 

En definitiva, la Dieta 
Mediterrània serà 
la base de la nostra 
alimentació, però...

...Com hem de menjar 
quan estem patint la 

Covid-19?

...I com hem de penjar 
desprès de patir la malaltia 

(Covid-19)?

Si menges fruita i verdura ge-
neralment tindràs els minerals i vitamines que 
necessites; amb la nostra Dieta Mediterrània 
és molt fàcil!!!

RECORDA: 
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La partida de Llàtzer Bru

 Juguen Blanques. i fan mat amb tres jugades! Nivell avançat.
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Fotos de la col·lecció fotogràfica "Imatges d'un temps 1950-1970 d'Andreu Capera"



L'Ampolla va rebre el passat mes de juliol la visita de vuit 
periodistes provinents de diversos mitjans de comunicació de 
les illes Canàries. Els professionals escriuen a Binter Canarias, 
Lancelot, Canarias 7, La Provincia, Canarias Ahora, Revista 
NT i Diario de Avisos.

Després de realitzar una ruta amb bicicleta pel Delta de 
l'Ebre, van gaudir d'un viatge en vaixell per la costa del 
nostre poble i d'una visita a Mirador Badia, on primer se'ls 
va mostrar com es cultiva el marisc, després se'ls hi va oferir 
una degustació de musclos i ostres i van poder dinar al bell 
mig de la Badia del Fangar. A la tarda, van visitar el celler 
Kensho Sake, on van degustar aquesta beguda i van conèixer 
de primera mà l'elaboració d'aquest producte.

El viatge de premsa es va organitzar amb la finalitat de promo-
cionar el litoral de les Terres de l'Ebre i els atractius del nostre 
municipi entre els lectors i lectores d'aquests mitjans de comuni-
cació i crear interès perquè decideixin visitar el nostre territori.
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L'Ampolla rep la visita de vuit 
periodistes provinents de mitjans 

de comunicació canaris
Redacció



Consulta el recull de prem-
sa amb totes les aparicions 
publicades arran del viat-
ge de premsa.

Turisme | 47





Esports | 49

El X Torneig d'Handbol Platja es va celebrar 
el diumenge 11 de juliol a la platja de 
les Avellanes. Aquest estiu, el CE Tortosa 
va optar per organitzar una jornada 
lúdica a escala interna, sense premis ni 
classificacions, on només van participar 
els membres del club amb l'objectiu de 
retrobar sensacions com a col·lectiu.

S'hi van inscriure un total de 92 jugadors, 
entre els quals hi havia delegats, 
entrenadors, directius, veterans i familiars. 
Els participants es van distribuir en 16 
equips, mesclant diferents categories.

L'Ajuntament, col·laborador del torneig, 
va obsequiar cada participant amb una 
samarreta commemorativa amb el logo 
de l'edició d'enguany. 

La platja de les Avellanes acull el 
X Torneig d'Handbol Platja

Redacció
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Donem la benvinguda al Club 
Handbol Ampolla
Junta directiva del Club Handbol Ampolla

L’esport femení va entrant cada cop més 
al nostre poble. Aquesta vegada som no-
saltres qui decidim tirar endavant un pro-
jecte que ja teníem al cap des de fa un 
temps: formar el Club Handbol Ampolla. 
Ho fem amb la màxima il·lusió possible, 
amb un bon nombre de noies del poble 
i d’altres que venen des de diferents po-
blacions a donar-nos un cop de mà per 
tirar endavant aquest projecte. 

El club neix amb l’objectiu principal de 
consolidar-se com a un dels esports pun-
tals al nostre municipi i també, en un futur, 
intentar arribar als més petits per crear 
una base. Sabem que no serà fàcil, es-

pecialment al principi, però creiem que 
amb el pas del temps, si es treballa de 
forma correcta, es pot arribar a bon port. 

Pel que fa a la competició, el nostre 
equip ja figura a la llista dels equips del 
grup Segona Catalana Femenina i ja se 
sap quan es produirà el debut oficial: el 
dia 2 d’octubre al pavelló municipal de 
l’Ampolla, juguem a casa! Tant de bo la 
sort ens acompanyi per fer un bon any i 
seguir gaudint d’un esport femení més a 
la nostra població. 

Sou moltes les que ens heu preguntat so-
bre el club i que ens heu traslladat que 

us agradaria provar-ho. Per descomptat 
que sí! Així que no dubteu en pregun-
tar-nos per qualsevol mitjà del club, venir 
a gaudir d’algun entrenament i veure si 
finalment l’handbol us crida l’atenció. Els 
que us heu ofert a ajudar-nos a donar el 
tret de sortida, n’estem eternament agra-
ïts i esperem retornar la confiança ben 
d’hora. Aquells que encara no ho heu 
fet, sempre sereu a temps, si ho desitgeu!

Venim d’una època força difícil. Ara és 
el moment de divertir-nos, de tirar enda-
vant, de xalar. Endavant!!!



Per la seva part, el primer equip, des-
prés d'uns reforços de primer nivell per 
a la categoria, entre els quals estan 
els jugadors locals Carles Sahraoui 
i Pau Bertomeu, i amb la renovació 
dels germans Capera al capdavant 
del projecte, es buscarà lluitar pels 
llocs d'ascens.

El dia 3 d'agost van començar els en-
trenaments i el debut va tenir lloc el 
14 d'agost a casa davant la Floresta, 
amb el primer partit de pretempora-
da. Les dates que tots hem de reservar 
són el 4 de setembre, quan se cele-
brarà el clàssic Torneig Vila de l'Am-
polla, amb la participació d'El Perelló 
i el Reus i, per descomptat, el 19 de 
setembre quan debutarem a la lliga 
com a locals amb el derbi davant d'El 
Perelló. 

També cal recordar que el 28 agost 
està programada una Assemblea Ge-
neral de Club, a les 16.30 hores, al 
Centre d'Entitats (Centre Cívic antic), 
on esperem que assistiu el nombre 
més gran possible de socis i sòcies.

Com cada any, us animem que us feu 
socis i sòcies del club. A més a més 
de l'accés gratuït a tots els partits del 
primer equip, enguany cada soci/
sòcia tindrà una bufanda gratuïta del 
club per portar-la quan vingui a l'esta-
di a animar. Comptem amb vosaltres 
per seguir fent camí!

51 | Esports

El Club de Futbol l'Ampolla, preparat per a 
la temporada 2021-2022

Junta directiva del Club de Futbol l'Ampolla

Després d'una temporada molt atípica 
quant a calendari, moltes aturades i 
incerteses, però força bona pel que fa 
als resultats: dos títols de lliga al nos-
tre planter (Prebenjamí i Benjamí) i la 
classificació del primer equip per a la 
fase final, en la qual el nostre conjunt 
va caure a octaus de final, arriba una 
nova campanya que afrontem amb 
il·lusió i confiança per superar els nú-
meros i actuacions de la temporada 
passada. 

En l'àmbit del futbol base, pràctica-
ment amb els mateixos entrenadors 
i entrenadores que l'any passat, se-
guirem intentant ser una referència i 
exemple respecte a identitat i model 
de joc per a tots els nostres rivals i 
companys. Sempre a través d'uns va-
lors que van més enllà de si la pilota 
acaba entrant a la nostra porteria o a 
la del rival.
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Els equips de futbol prebenjamí i benjamí del Club 
de Futbol Ampolla, a la final de les Terres de l'Ebre

Redacció

Els equips de futbol prebenjamí i ben-
jamí del Club de Futbol Ampolla, des-
prés d'haver quedat campions de les 
respectives lligues del Baix Ebre, van 
disputar la final de les Terres de l'Ebre.

Després de jugar diversos partits, 
l'equip prebenjamí va proclamar-se 
campió de la competició i el benjamí, 
subcampió.

Des de l'Ajuntament felicitem els petits 
i petites per haver aconseguit aques-
tes fites, així com Arnau Bertomeu, 
entrenador de l'equip prebenjamí, i 
Gerard Reyes, entrenador del benja-
mí. Agraïm també a l'equip directiu 
del club tota la feina feta durant la 
passada temporada.
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El nostre objectiu aquest any era que 
se celebrés i no acumular ja dos anys 
sense futbol platja. Malgrat la simplici-
tat de l'objectiu, la realitat va ser enca-
ra més gratificant que les expectatives, 
ja que vam aconseguir que participes-
sin 16 equips, dos més que l'edició 
anterior i pensem que el torneig va 
fer un salt de qualitat respecte a nivell 
d'equips. A més a més, aquest any ens 
van visitar equips d'arreu de les Terres 
de l'Ebre, Catalunya, València i, fins i 
tot, es va inscriure un equip provinent 
del País Basc que, per un positiu de 
Covid-19, no va poder disputar el tor-
neig.

Un any més, i ja en van quatre, igua-
lant a Frankfurt Tere, Cambrils Team 
es va proclamar campió del torneig. 
El van acompanyar al pòdium En la 
Escalera FC i Toco y me voy. Com a 
equips locals vam tenir-ne quatre, als 
quals agraïm moltíssim que any rere 
any juguin i ens ajudin a fer créixer el 

torneig. Així mateix, durant 
el cap de setmana es va 
disputar el clàssic partit 

de nens i nenes amenitzat pel gran 
speaker Pol Corredoira. També com a 
activitat paral·lela es va jugar un mini 
torneig de tocar pals amb tres jugadors 
de cada equip.

Torna l'Open de Futbol Platja 
Ciutat de l’Ampolla

Organització Futbol Platja

Després d'una aturada obligatòria, te-
níem moltes ganes de tornar amb un 
dels caps de setmana més divertits de 
l'estiu: el cap de setmana del futbol 
platja. Tan bon punt les autoritats sani-
tàries i la Federació Catalana de Fut-
bol ens van donar via verda per poder 
organitzar el torneig, ens vam posar a 
treballar per dur a terme el XXIIIè Open 
de Futbol Platja Ciutat de l'Ampolla.

Foto: Pau Buera
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Aquest any, vam intentar fer el màxim 
de publicitat de tots els patrocinadors 
i col·laboradors que van confiar en 
nosaltres a l'edició del 2019, sense 
cap mena de cost per a ells per miti-
gar la crisi que ha causat la pandè-
mia que estem vivint i que ha afectat 
a tants sectors. Sense vosaltres hauria 
estat impossible organitzar la primera 
edició i començar-ho tot. Agrair de tot 
cor a les persones que van col·laborar 
amb el torneig, ja sigui ajudants, reco-
llidors de pilotes, restaurants que ens 
van oferir menjades, hotels que es van 

prestar per a allotjar els participants: 
moltíssimes gràcies! És molt més senzill 
i alegre organitzar esdeveniments amb 
vosaltres al costat.

També, per descomptat, donar les grà-
cies als que es van apropar durant el 
cap de setmana a la platja de les Ave-
llanes. El nostre objectiu principal sem-
pre ha estat reunir el màxim de gent 
possible i, tot i que aquest any va ser 
complicat, pensem que ho hem acon-
seguit. Finalment, agraïm a l'Ajuntament 
de l'Ampolla i a la Brigada Municipal 

la seva col·laboració i ajuda per dur a 
terme l'Open, excel·lent organització.

L'any que ve tornarem a ser-hi amb la idea 
de fer un pas més. Com a novetat, si tot 
va com pensem que anirà, introduirem un 
Open Base per als nens i nenes que vul-
guin fer equip. Aquest any, l'objectiu era ro-
dar, però ara ja s'ha acabat. L'edició XXIV 
ha de superar en tots els aspectes aquesta 
passada i convertir-se en un referent estatal. 
Es pot fer. Amb vosaltres tot es pot fer.

Una vegada més, moltes gràcies!
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